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Rebel op rood pluche: 
senator Q en iD21 

Na de verkiezingen van 13 juni 1999 werd de eerste vergadering van de Belgische 
Senaat voorgezeten door drie bepaalde leden, er was immers nog geen gekozen voor
zitter. Het reglement geeft aan dat dan de jongste senator tot het presidium behoort: 
in casu een advocaat uit het Kortrijkse, Vincent Van Quickenborne (1973). 
Hem had ik januari 1999 al ontmoet bij een weekend van de Jonge Democraten, dus 
de relatie tussen de politieke gelding van jongeren en Van Quickenborne was snel 
gelegd. 

relen om met Van Quickenborne te d oor Wou ter - Jan 0 0 s ten I 
njuni reisde ik afnaar de senaatsbu- verscheurd om eenduidig rechts te zijn. 

Daardoor ontstaat er een lacune in het 
partijstelsel. De liberale VLD is namelijk spreken. Na een lunch op een zonnig 

terras stuurde hij me door naar Sven Gatz (1967), de politiek lei
der van iD21 (getiteld 'woordvoerder'). Gatz is lid van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad en van het Vlaams parlement. Zodoende 
stak ik die middag nog de straat over van het Paleis der Natie 
naar het Vlaams parlement. 

Vlaamse partijen 

De in 1998 opgerichte vernieuwingsbeweging iD21 ('integrale 
democratie') heeft een oproep gedaan aan alle democratische par
tijen en de Volksunie heeft hierop positief geantwoord. De allian
tie VU&iD is daarop de verkiezingen ingegaan. Op 13 juni 1999 
had iD21 het jongste kiespubliek, inmiddels heeft waarschijnlijk 
de groene partij AGALEV jongere sympathisanten. Er breken 
gunstige tijden aan voor de Vlaamse groenen. Bij volgende ver
kiezingen zullen volgens Van 

linkser dan de VVD. Het Vlaams Blok maakt gebruik van de lacu
ne. Van Quickenborne geeft aan dat het isoleren en negeren van 
het Blok, het Belgische 'cordon sanitaire', alleen intellectuelen 
aanspreekt. Juist omdat het Blok door het establishment gene
geerd wordt, trekt de partij veel stemmen. Zo stevenen de extre
misten in de stad Antwerpen recht af op een absolute meerder
heid, tenzij hun partij net zo explodeert als het Front National in 
Frankrijk. Volgens Van Quickenborne doen CVP en VLD er beter 
aan zoveel mogelijk mensen aan te trekken dan er zo min moge
lijk af te schrikken. 

'De VU is op dagen terminaal,' geeft Van Quickenborne aan. 
Binnen de Volksunie is spanning gegroeid tussen enerzijds ee~ 
communautair (nationalistisch) georiënteerde vleugel rond oud
voorzitter Geert Bourgeois die sociaal-economisch linkse stellin-

gen paart aan ethisch conservatisme, e 
Quickenborne biotechnologie, genetisch 
gemodificeerde organismen en migratie 
steeds belangrijker thema's zijn. Van 
Quickenborne is het met AGALEV eens dat 
economische migratie mogelijk moet zijn, 
andere partijen zien dit niet zitten. iD21 
begon met een algemeen appèl, maar sinds 
iD'ers zijn verkozen en meeregeren is het 
niet zo eenvoudig om over de partijgrenzen 
heen een open en serieuze discussie te voe
ren. Het oorspronkelijke, abstracte doel om 
de vermolmde structuren open te breken 

I soleren en negeren 
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anderzijds een vleugel die voorbij het com
munautaire vraagstuk kijkt en waar steun 
is voor legalisatie van cannabis en voor een 
homohuwelijk. De Volksunie-Jongeren en 
iD21 passen het best bij die laatste vleugel. 
De partij gaat de volgende verkiezingen 
niet in met de twee vleugels: de VU-leden 
beslechten het pleit per schriftelijke stem-
ming. 

Jongeren /la de verzuilillg 

volstaat voor iD21 niet meer in het licht 
van de politieke realiteit. Per slot van rekening deelt iD21 in de 
Vlaamse regeringsmacht. Op het junicongres lagen vijf thema's 
voor om het doel van de beweging aan te vullen. 

Net als in Nederland het CDA, heeft de CVP het moeilijk met alle 
vernieuwing. De Vlaamse christen-democratische partij is te zeer 
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België, zelfs Vlaanderen, is anders dan Ne
derland. Progressieven hebben er nog een zware dobber aan de 
verzuiling. De vakbonden zijn bijvoorbeeld tot in de diepte opge
nomen in de publieke instellingen. iD21 komt dan ook met een 
notitie tegen de verzuiling. Het gewenste alternatief is niet alleen 
dat politiek in alle openheid bedreven wordt door politieke partij
en, de directe partijsubsidies zijn al verhoogd, maar vooral ook da 
het 'nieuwe middenveld' meer aan bod komt. Dan komen ook indi
vidueel engagement en non-gouvernementele organisaties in de 
plaats van de verzuilde structuren. 

IDEE -OKTOBER 2001 

Zoal 
zuil< 
poli! 
die ( 
zuili 

nis' 
nog 
ben 
de s 
neer 
WOOI 
Als : 
bane 
cone 
Quie 
staa 
bijv( 

tor < 
ren 

dru! 
heid 
nive 
borr 
het 
te s1 
men 

Van 
stell 
van 
tOgil 
nodi 
aan 
beel 
litic 

Poll 

Van 
gegJ 
dat 
zing 
dan 
stra 
hen: 
len. 
Quil 
tiek 
iD2 
tij z 
Het 
plaE 
Gat: 
wel 
re n 
digc 
maG 

ach1 
nog 
de 1 



Zoals de politicoloog Hans Daalder treffend aangaf, kent een ver
zuilde samenleving een politiek met een passieve bevolking. De 
politieke betrokkenheid die de verzuiling kende, diende de elites 
die de politiek bedreven. 'De politieke betrokkenheid van de ver
zuiling is niet authentiek', aldus Van Quickenborne. Door de erfe-
nis van de verzuiling is activisme van onderop 

cesvol instrument. Voor de mogelijkheden van communicatie blijfti 
veel aandacht. Bij partijmedia als de nieuwsbrief wordt scherp 
gelet op de balans tussen vorm en inhoud. De nieuwsbrief was a] 
zo flitsend dat oudere betrokkenen het te ver vonden gaan. 

nog altijd niet vanzelfsprekend. Jongeren heb
ben aan verzuiling geen boodschap meer, dus 
de situatie verandert wel. Van professoren ver
neemt Van Quickenborne dat jongeren tegen
woordig meer links-liberaal georiënteerd zijn. 
Als zij zich onttrekken aan de traditionele ver
banden, zijn jongeren juist aan te spreken met 
concrete zwart-witte stellingen. Zo wil Van 
Quickenborne dan ook politiek bedrijven. Hij 
staat er binnen het establishment om bekend: 
bijvoorbeeld als antimonarchist en als de sena
tor die (om te beginnen?) cannabis willegalise-

et is heter 
zoveel mogelijk 

De scherpe stellingen en het strakke gebruik van 
media moeten jongeren aanspreken, maar in 
België laat zich daarbij nog een belastende erfe
nis gelden. De hervormingen in reactie op de 
schrijnende kwesties van Dutroux, Agusta-cor
ruptie, de moord op Cools en de moordpartijen als 
in Nijvel, zijn nog niet afgerond. Doordat de 
instellingen maar zo traag veranderen, wordt de 
opbouw geremd van een vertrouwensvolle relatie 
tussen publiek en politiek.. 

mensen aan 
te treld{en dan 
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ren en die zelf inhaleerde. Meer behoudende VU'ers willen soft
drugs-Iegalisering beslist niet steunen. Overigens kan de mondig
heid van jongeren nog meer ruimte gegeven worden. Hoewel het 
niveau van het Belgische onderwijs goed is, stelt Van Quicken
borne dat in de scholen het gezag nog te veel heerst, met name in 
het technisch secundair onderwijs. Aanpak hiervan dient zich uit 
te strekken tot zelfs de wijze van toetsen, denk aan openboekexa-
mens. 

Van Quickenborne wil het Uonge) publiek raken met inhoudelijke 
stellingen. Het bereik van de massamedia en het groeiend belang 
van internet en email zijn daarbij noodzakelijk. Deelname aan be
togingen, voor de rechten van homoseksuelen bijvoorbeeld, kan de 
nodige journalistieke aandacht trekken. Van Quickenborne geeft 
aan dat jongeren ook direct te bereiken zijn: iD21 beeft bijvoor
beeld een laagdrempelige lounge-party georganiseerd waar de po
litici vrij aan te spreken waren. 

Politiek als vak 

Van Quickenborne is zo van advocaat uit
gegroeid tot politicus in hart en nieren, 
dat hij denkt zich na de volgende verkie
zing beter te kunnen uitleven in de Kamer 
dan in de Senaat. Het is de vraag of de 
strakkere fractiediscipline in de Kamer 
hem genoeg ruimte biedt om te freewee
len. Sven Gatz bevestigt dat Van 
Quickenborne een man van scherpe poli
tiek is. Met Gatz is het leiderschap van 
iD21 wat grijzer geworden en kan de par
tij zich evenwichtiger presenteren. 
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Het genoemde loungen heeft tweemaal 
plaatsgehad en wordt dan geëvalueerd. 
Gatz legt uit dat de politieke associatie er 
wel was, de aanwezigheid van de populai
re minister Bert Anciaux was aangekon
digd en aan de ingang lagen brochures, 
maar partijvlaggen en speeches bleven 
achterwege. Gezien het forse aandeel van 
nog niet gekende iD21-aanhangers onder 
de bezoekers, is de lounge-party een suc- Sven Galz (links) en Vincent van Quickenbonw op het D66-partijcongres in H~'rtJi,..,('I"J 
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